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چکیده
اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در سال  1331اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی ازکارآفرینان کشور
مطرح شد .اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد.
در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی ،شفاف سازی ،ثبات و سالمت اداری و مالی و به دنبال آن مبارزه با فساد و تقلب همواره باید
انجام شود که در این راستا افراد حوزه حسابداری نقش مهمی ایفا می کنند؛ زیرا دانش ،تخصص و تحصیالت مرتبط را برای
ثبات و سالمت مالی و مبارزه با فساد ،تقلب و پولشویی در شفافیت گزارشگری مالی و حسابداری مالی و صرفه جویی هزینه ها
در حسابداری مدیریت دارا هستند .جهت رسیدن به شرایط مطلوب در این زمینه وضع حسابداری و گزارشگری مالی شرکت ها
برای افشای اطالعات اقالم مندرج در صورت های مالی تقویت و قوانین و مقررات الزام آوری جهت ضمانت اجرای آنها و توجه
به اخالقیات در حسابداری ضروری خواهد بود .از اینرو این مقاله پس از تبیین اقتصاد مقاومتی ،چگونگی تاثیرگذاری فعالیت
های حسابداران در تحقق سیاست های مذکور ،مشکالت و موانع موجود بر سر راه را به بحث گذاشته است و در نهایت
راهکارهای پیشنهادی از سوی صاحب نظران حرفه را بیان می دارد.
واژههای كلیدی :حسابداری ،اقتصاد مقاومتی ،شفافیت مالی ،فساد مالی ،مدیریت هزینه.
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.0مقدمه
به دنبال افزایش تهدیدات و فشارهای اق تصادی بر ایران ،الگوی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد .ایجاد
تغییرات در اهداف ،مبانی ،سیاست ها و برنامه ها از الزامات حرکت در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است(هروانی و
خوش کالم خسروشاهی)1311،؛ به طوری که سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان مکمل سیاست های کلی اصل  44قانون
اساسی ابالغ شد تا با اجرای آنها مسیر دستیابی به اهداف و آرمان های نظام اسالمی هموار شود .براساس ابالغیه سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی ،بایستی قوانین و مقررات الزم در راستای فراهم آوردن زمینه ها و فرصت های مناسب برای نقش آفرینی
مردم و فعاالن اقتصادی تهیه شود .ابالغیه مذکور شامل  74سیاست کلی است که الزم است نقشه راهی برای هر یک از آنها
تهیه شود(اکرمی و همکاران .) 1311،در ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط تنگاتنگی با حوزه حسابداری جهت
جلوگیری از فساد مالی و افزایش شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد .در ادامه بعد از تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی ،به
چگونگی و جایگاه حوزه های مختلف حسابداری در پ یاده سازی بندهای مذکور سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود
و در نهایت بعد از ذکر موانع و چالش های پیاده سازی ،راهکارهایی جهت برون رفت پیشنهاد می گردد.

 .2تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و در پـی آن تـالش بـرای کنترل و بی اثر کردن و
در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت کـه بـه طـور قطـع بـاور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی
و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضـوعی اسـت .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل
و تالش برای خوداتکایی است .اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی ،بحران زدایی و ترمیم ساختارها و
نهادهای فرسـوده و ناکارامد موجود اقتصادی مطرح می شود(فشاری و پورغفار .)1313،منظور از اقتصاد واقعی یک اقتصاد
مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته .چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر مهم
حرکت و پیشرفت تعریف می شود(جانستون .)7001،1حمایت از تولید ملی که نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی،
مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش می
باشد و در این میان توجه به نخبگان و فراهم نمودن زمینه ها و امکانات مناسب برای نخبگان در عرصه صنعت ،تجارت و
کشاورزی جهت خوداتکایی در کسب فناوری ها و تکنولوژی های نوین برخی از مهمترین محورهای اساسی و مهم اقتصاد
مقاومتی می باشند .بندهای سوم ،نهم ،شانزدهم و نوزدهم ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ارتباط بیشتری با
موضوع مورد بررسی دارند به شرح ذیل بیان می گردند:






محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویتِ رقابت پذیری
اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت
های مناطق کشور؛
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛
صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف
دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زاید؛
شفاف سازی اقتصاد و سال م سازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی،
تجاری ،ارزی(مشایخ و همکاران.)1313،
Johnston, D. C
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در خصوص اقتصاد مقاومتی می توان  1الگو به صورت زیر ارائه داد:
.1

.7

.3
.4

.1

اقتصاد موازی :می توان از حضور همزمان نهادهای دولتی ،سازمان های مردم نهاد ،خیریه و بنگـاه هـای خـصوصی
در عرصه های مختلف از جمله بهداشت و سالمت یا حتی در عرصه دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافته غربی نام
برد.
اقتصاد ترمیمی کـه در پـی مقـاوم سـازی ،آسـیب زدایـی ،خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای اقتصادی اسـت.
بـه عنـوان مثـال غـرب پـس از  7شـوک نفتـی 1121و  1133اقـدام بـه جـایگزینی سوخت های فسیلی با سایر
سوخت های نوین نمود به طوری که امروزه با قیمت های بـاالی  100دالر نیـز دچار شوک نفتی نمی
شود(اینس.)1111،7
اقتصاد دفاعی :زمانی به اقتصاد مقاومتی دست یافته می شود که ابزارها و شیوه هـای هجمـه دشـمن را پیـشاپیش
شناخته و براساس آنها استراتژی مقاومت علیه آنان تدوین و اجرا شود.
اقتصاد الگو :این رویکرد چشم اندازی کالن به اقتـصاد جمهـوری اسـالمی ایـران دارد و یـک اقـدام بلندمـدت را
شامل می شود .بر این اساس در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،یکی از مؤلفه های مهم الگو می بایست متضمن
مقاومت و تحقق آن باشـد .در ایـن مقولـه اقتـصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری
می شود.
و اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه(فشاری و پورغفار.)1313،

اگرچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به حسابداری اشاره نشده اما برخی از اصول آن با حسابداری ارتباط
تنگاتنگی دارد .بندهای سوم ،نهم ،شانزدهم و نوزدهم ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله مواردی است که در
ارتباط با حوزه های مختلف حسابداری می باشد .در این بندها به ترتیب به رشد بهره وری در اقتصاد ،اصالح و تقویت نظام
مالی کشور ،شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن اشاره شده است.

 .3حسابداری و محیط اجتماعی
حسابداری همزاد تمدن است و پیشینه ای به درازای تاریخ دارد .این محیط است که حسابداری را شکل می دهد .به بیان
دیگر ،الگوها و اشکال مختلف حسابداری با ارزش های مختلف اجتماعی ،مذهب ،سیستم های اقتصادی و تاریخچه و پیش
زمینه هایی که محیط را شکل می دهد در ارتباط است .عوامل محیطی از جمله سیستم های قانونی ،منابع تامین مالی
خارجی ،سیستم های مالیاتی ،تورم ،رویدادهای سیاسی و اقتصادی در رویه های حسابداری استفاده می شود .یکی دیگر از
عوامل محیطی ،فرهنگ است .بر اساس نظر پررا )1131(3هر سیستم حسابداری محصول محیط و شرایط خاص است و توسعه
و تکامل حسابداری در هر جامعه ای تابعی از عوامل محیطی و اجتماعی آن جامعه است(ابراهیمی رومنجان و همکاران.)1313،
جا دارد به آزمونی تجربی در خصوص تعامل بین فرهنگ و محیط اجتماعی و حسابداری اشاره گردد؛ گری و وینت )1111(4به
بررسی تاثیر فرهنگ بر افشای اطالعات حسابداری(بُعد پنهانکاری /شفافیت اطالعات) در  72کشور پرداختند .آنان میزان
افشای یکسری اقالم مالی و غیرمالی(اعم از اختیاری و غیراختیاری) را به عنوان تعریف عملیاتی پنهانکاری /شفافیت اطالعات
در نظر گرفتند .به این ترتیب که هرگاه در صورت های مالی شرکت های موجود در یک جامعه تعداد بیشتری از این اقالم افشا
شود ،میزان پنهانکاری حسابداری در آن جامعه کمتر خواهد بود .گری و وینت با محاسبه میانگین شاخص های افشا در میان
Innes, S
perera
Gray, S.J. and H.M. Vint, H.M
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شرکت های مورد مطالعه ،دست به طبقه بندی شرکت ها(وجوامع) براساس درجه افشای اطالعات زدند .سپس با استفاده از
تحلیل رگرسیون خطی بر روی ارقام مربوط به شاخص های افشا و شاخص های فرهنگی /اجتماعی محاسبه شده توسط
هافستد ،به بررسی تاثیر فرهنگ بر افشای اطالعات حسابداری پرداختند .نتایج تحقیق آنان موید وجود روابط قوی بین ارزش
های فرهنگی جوامع(به خصوص اجتناب از بی اطمینانی و فردگرایی) و میزان افشای اطالعات حسابداری در کشورهای مورد
بررسی بود .هدف پژوهش نوروش و دیانتی دیلمی( )1337در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در
کشور ایران بود که نشان دهنده پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران بود؛ دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد
که حسابداری در ایران و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این
کشور عاریه گرفته از روش ها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجرا شده اند.
 .4نقش حسابداران در اقتصاد و كاربرد حسابداری در اقتصاد مقاومتی
در سطح عمومی ،حوزه حسابداران کشور با تولید و پاالیش اطالعات مبنای تصمیم گیری مسووالن ،نقش اساسی در افزایش
اعتبار اطالعات ایفا می کنند .عالوه بر آنکه با استقرار و نظارت بر اجرای نظام کنترل های داخلی از سوء استفاده ،اتالف و عدم
کارآیی نیز جلوگیری می شود ،نقش حسابداران و حسابرسان در شفاف سازی عملیات ،کاهش ریسک سرمایه گذاری ها ،اعمال
مدیریت بهینه ،ت وسعه فرهنگ حسابدهی و رعایت قوانین و مقررات ،فساد زدایی و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها نیز کامال
چشمگیر است .همچنین حسابداران در حوزه آسیب شناسی موانع و نیازمندی های تحقق اقتصاد مقاومتی ،آگاهی بخشی به
ذینفعان برای تامین منابع مالی در پروژه های کالن اقتصادی ،ارائه تحلیل ها و راهکارهای کارشناسی در زمینه مالی ،توجه به
کیفیت خدمات ،توجه به نیاز ذینفعان ،مشارکت و همکاری با نهادها و سازمان های ذیربط می توانند اثرگذار باشند .به طور
خاص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،محورهایی را مطرح می کند که حسابداران نقش اساسی در تحقق آن می توانند ایفا
کنند از جمله آن «فعالسازی کلیه امکانات و منابع « و «رشد بهره وری»« ،سهم برای عادالنه عوامل در زنجیره تولید و تولید تا
مصرف»« ،اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور»« ،برنامه ریزی تولید ملی»« ،افزایش ارزش افزوده»« ،صرفه جویی در
هزینه های عمومی کشور»« ،اصالح نظام درآمد دولت»« ،شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن»« ،شفاف و روان سازی نظام
قیمت گذاری»« ،به روز سازی شیوه های نظارت بر بازار» را می توان نام برد(مشایخ و همکاران.)1313،
در رابطه با سرفصل های یادشده به طور قطع نقش حوزه حسابداری در «شناسایی جامع امکانات و منابع و تقویم مالی صحیح
آن» می تواند اطالعات مناسبی از این مناب ع و امکانات را در اختیار بگذارد؛ به طور مثال «حسابداری مدیریت و حسابرسی
عملیاتی» ،در خدمت رشد بهره وری ،استفاده از «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» و «تقویت کنترل های داخلی و سیستم های
مالی مناسب» در راستای شفاف سازی عوامل هزینه در زنجیره تولید تا مصرف و «تامین اطالعات دقیق و مناسب» جهت
تقویت نظام مالی ،برنامه ریزی تولید ملی و افزایش ارزش افزوده« ،شفافیت در عوامل هزینه» و «استفاده از تحلیل های مالی و
مقایسه اطالعات از طریق بهینه کاوی» در خدمت نشان دادن زمینه های الزم برای صرفه جویی« ،کمک در تعیین مالیات
حقه» در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ،اجرای وظایف حسابرسان در زمینه « مدیریت ریسک تقلب»« ،مبارزه با پول
شویی» « ،استانداردهای برخورد با موارد عدم اجرای قوانین و مقررات» و «افشای موارد فساد» ،در جهت شفاف سازی و سالم
سازی اقتصاد نقش جدی در «تعیین قیمت واقعی تمام شده محصوالت» و در راستای روان سازی نظام قیمت گذاری و نهایتا
«استفاده از فن آوری اطالعات و استقرار حسابرسی مداوم» ،در به روزآوری شیوه های نظارت بر بازار و فعالیت های اقتصادی
قابل طرح است .خدمات حوزه حسابداری در جهت رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم
انداز بیست ساله کشور ارزنده و قابل توجه است .بدیهی است ایفا کردن نقش موثر در این زمینه ها ،در تقویت جایگاه حرفه
حسابداری و حسابرسی کشور و افزایش قابلیت اتکای آن برای ذینفعان ،کمک کننده خواهد بود(نادریان1317،؛ مشایخ و
همکاران.)1313،
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 .5جیگاه حسابداران در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
با به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی ،این نوع اقتصاد سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و افزایش بهره
وری بر اسـاس جهان بینی و اهداف دارد  .برای ملموس شدن موضوع از موارد کاربردی بهره گرفته می شود .به طور مثال اگر
یک شــرکت تولیدی با کاهش سفارش های دریافتــی روبرو گردد ،باید تعدیــل نیروی بخش تولیــد را بــه کاهــش
فــروش مرتبــط نماید .مدیریــت می توانــد در صــورت نیــاز ،کارکنــان را براســاس تخصــص و تجــارب در بخش
هــای دیگــر بــه کار گیــرد یا تــا حــد امــکان تأثیرات ناگــوار کاهش نیروها را با آگاهی بخشــی نســبت بــه فعالیت
هــای رکــودی شــرکت کاهــش دهد .در این زمینه ،استفاده از مفهوم هزینه یابی بر مبنای فعالیــت 1مفید خواهد بــود.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت معموالً برای هزینه های سربار تولید مورد استفاده قرار می گیرد .در این روش تالش می شود
هزینه های سربار با فعالیت های تولیدی مرتبط شود .تفکیک فعالیت ها براساس روش  ABCمی تواند به کاهش نیروهای
غیرتولیدی نیز کمک کند .برقراری ارتباط بیــن دوایر تولید ،بازاریابــی و اداری باعث می شود تا به تناسب کاهش نیروهای
بخش تولیدی ،نیروهــای بخش اداری و بازاریابی نیز کاهش یابند(میرقربانی گنجی .)1311،همچنین با سیاست های یادشده
در اقتصاد مقاومتی ،جامعه حسابداری و به ویژه حسابداران مدیریت می بایست با رویکرد مشتری مداری سعی در تولید
محصوالت با استراتژی نوآوری ،کیفیت باال و قیمت تمام شده پایین نمایند .اگر مطلوبیت ها و انتظارات مشتری به طور
نادرست منعکس شوند نهایتا محصول یا خدمات بوجود آمده نیاز واقعی مشتری را تامین نمی کند ،لذا مشتریان به سوی کاالها
و خدماتی رجوع می نمایند که نیاز آنها را پاسخگو باشد که این موضوع با سیاست های اقتصاد مقاومتی که تالش برای تولید
داخلی است همسو نمی باشد .حسابداران مدیریت می بایست با استفاده از مهندسی ارزش درصدد کاهش و یا حذف فعالیت
هایی باشند که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند زیرا با حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده می توانند بهای تمام شده را بدون
کاستن از ارزش محصول برای مشتریان کاهش دهند .همچنین حسابداران مدیریت باید با بهره گیری از تولید ناب و تفکر ناب
سعی در ریشه کن کردن اتالف نمایند بدان معنا ک ه با منابع کمتر ،تجهیزات کمتر و  ...به نتایج بیشتری دست یابند .به همین
ترتیب نقش مدیران در جهت دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی که کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی است نیز
تعیین کننده می باشد .در دنیای امروز که رقابت به صورت جهانی درآمده است مدیران بایستی با تغییر نگرش خود به راهکارها
و استراتژی های بلندمدت بپردازند .آنها می بایست با در نظر گرفتن ارزش افزوده ،عملکرد بنگاههای اقتصادی را افزایش دهند.
افزایش عملکرد بنگاههای اقتصادی با بکارگیری کارت ارزیابی متوازن که یک تکنیک مدیریتی جهت پیاده سازی استراتژی
های سازمان است میسر خواهد بود زیرا ابزار فوق از زوایای مختلف به سازمان از جمله نگرش مالی ،انسانی ،یادگیری و
فرایندهای داخلی توجه می نماید .همچنین مدیران عالوه بر توجه به منابع مالی و دارایی های فیزیکی باید به منابع انسانی و
ارزش های اقتصادی این نیروها ن یز توجه نمایند ،زیرا منابع انسانی به عنوان منبع ارزش افزوده دانش محور در جهت رشد و
شکوفایی کشور موثر می باشد .در این راستا نقش بسیار مهم مسئولیت های حرفه ای و قانونی حسابرسان در تحقق اقتصاد
مقاومتی برای اظهارنظر در مورد اینکه آیا صورت های مالی حسابرسی شده بر تصمیمات استفاده کنندگان تاثیر گذار بوده و
بیانگر پدیده های اقتصادی است یا نه ،تاثیر بسزایی دارد .بنابراین آنها به عنوان اعتباربخشان به گزارش حسابرسی می بایست
به شفاف سازی هر چه بیشتر اطالعات مالی در جهت احتراز مدیران از عدم انجام وظایف درست و کارآمد خود پرداخته ،به
مقابله با پولشویی برآیند ،به کشف تقلب و فساد ،گزارش نمودن موارد عدم رعایت قوانین و مقررات شرکت ها و بنگاه های
اقتصادی تالش نمایند .همچنین نقش حسابرسان مستقل به عنوان ابزاری کارآمد در تشخیص مالیات عادالنه و افزایش سهم
درآمدهای مالیاتی دولت نیز ضروری به نظر می رسد(تارنمای مورد استفاده .)1این چنین است که حوزه حسابداری مدیریت می
تواند به اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های آن گام مفیدی بردارد و باعث افزایش بهره وری و صرفه جویی هزینه ها
گردد.
ABC
http://aftabnews.ir/fa/news/899482/
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در بند نوزدهم ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ارتقای شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن تاکید شده است .اصوال
سالم سازی به منظور جلوگیری از اقدامات فسادزاست و شفافیت زمینه کاهش فساد را فراهم می آورد(لیندستدت و
نارین .)7010،2برای آگاهی مردم از تصمیم ها و نتایج ف عالیت های دولت سازوکارهایی اندیشیده شده است .یکی از مهمترین
سازوکارهای شفاف سازی و هموارسازی جریانات اطالعات از مسئوالن به مردم ،حوزه گزارشگری مالی در حسابداری می
باشد(زرگر .) 1311،شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی
می شود(کردستانی و معنوی مقدم .)1311،تدوین کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع کنندگان مقررات بازار سرمایه
بـه منظور حمایت از منافع سرمایه گذاران ،شرکت ها را موظف به افشای اطالعـاتی مـیکننـد .با پیاده سازی استانداردهای
گزارشگری مالی بین ا لمللی در کشور گام بسیار بزرگی در حوزه گزارشگری و بعد شفافیت آن به وقوع می پیوندد .چراکه این
استانداردها جهانی بوده و دیگر راهی برای رسوخ فساد مالی نخواهد گذاشت .یکی از مهمتـرین دالیـل اقامـه شـده بـرای
وضـع مقـررات افشـای اطالعـات در حـوزه حسابداری ،عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و سایرین است .از طرفی ایده
شفافیت ،توسعه حسابداری در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داده است؛ به طوریکه حسابداری بخش عمومی در بسیاری از
کشورها از نقدی به تعهدی تغییر یافته و یا در حال تغییر به تعهدی است(بیوندی و لپسلی .)7014،3حسابداری تعهدی باعث
کاهش فساد مالی در سازمان های دولتی شده و بدین صورت در سازمان ها شفافیت افزایش می یابد .تاکید خاص بر شفافیت
به عنوان ارتقای پاسخگویی عمومی در نظر گرفته شده است(کاپل .)7001،1از آنجا که حسابداری تعهدی نسبت به نقدی ارائه
کننده اطالعاتی جامع تر(گاتری ،)1113،10پایدارتر و با کیفیت تر(دیوان محاسبات آمریکا )7000،11است ،موجب آگاهی
مدیریت نسبت به دامنه وسیع تری از مسائل می شود(پلیت و باکرت .)7004،17این چنین است که حوزه گزارشگری مالی در
حسابداری و حسابداری تعهدی موجبات ارتقای شفافیت اقتصاد و سالم سازی سازمان های دولتی و غیردولتی را فراهم می
سازد.
 .6موانع قابل رفع توسط حسابداران برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
بنا به مبانی نظری از موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور می توان به عدم شفافیت صورت های مالی ،فعالیت های
فسادزا در سازمان ها و ارگان های دولتی ،هزی نه ها و قیمت های باالی کاالها و خدمات و در نهایت بهره وری پایین می باشد.
حوزه حسابداری با مدنظر قرار دادن موارد زیر کمک شایانی به رفع موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشد:


به روز نمودن مبالغ صورت های مالی

با توجه به اینکه مبالغ مندرج در صورت های مالی به روز نیست و بدون شک حسابداران از کاهش قدرت خرید پول آگاهی
کامل دارند ،ولی با این وجود هیچ اقدامی برای تدوین استاندارد در این زمینه تاکنون توسط حسابداران انجام نشده است .این
امر می تواند ناشی از عدم تجدید ارزیابی به دلیل ترس از پرداخت مالیات ،عدم پذیرفتن استانداردهای بین المللی ،دشوار بودن
فرایند ارزش گذاری باشد .حسابداری ،مبنای اندازه گیری ارزش دارایی ها و بدهی ها است و تصمیم گیران اقتصادی ،انتظار
دارند ترازنامه ،بیانگر ارزش روز بدهی ها و دارایی ها باشد که این نگرش به حسابداری ،مسوولیت سنگینی را بر عهده
حسابداران می گذارد .حسابداران بر این باورند که عادت های جاری ولی غیرمعقول را نپذیرند؛ اگر همانند گذشته اندیشید ،به
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طور قطع همانند گذشته کسب خواهد شد ،باید به سمت آینده رفت زیرا آینده به سمت فرد حرکت نخواهد کرد .حسابداری
باید در دنیایی که همواره در حال حرکت است قابل استفاده باشد(پرتوی1317،؛ مشایخ و همکاران.)1313،


ضرورت حسابداری تعهدی در نهادهای دولتی

در حال حاضر بدهی ها و درآمدهای دولت پس از تحقق ثبت می شود ،در حالی که بسیاری از پروژه ها و طرح های دولت
تعهداتی است که مصوب شده و با این بودجه شاید  70سال دیگر هم محقق نشود ،اما در هیچ جا به عنوان بدهی دولت ثبت
نشده است(حسنی1317،؛ مشایخ و همکاران.)1313،


استقرار كنترل های داخلی

در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از مفاسد اقتصادی حسابداران و حسابرسان باید در ایجاد و افزایش کیفیت کنترل
داخلی ،به شرکت ها به خصوص شرکت های بورسی کمک کنند .در جهت بهبود کنترل های داخلی شرکت های بورسی
منشور کمیته حسابرسی ،حسابرسی داخلی و نمونه گزارش مدیریت در خصوص کنترل های داخلی به شرکت های تحت
نظارت سازمان بورس ابالغ شده است که انتظار این است که حسابرسان نسبت به کنترل ها و استقرار کنترل ها اظهار نظر
کنند(صالح آبادی1317،؛ مشایخ و همکاران.)1313،


به كارگیری درس هایی از حسابدارای مدیریت ژاپنی ها

از آنجا که در شرکت های مختلف اموری چون بهره وری ،کیفیت و تولید به روش های مختلفی انجام می گیرد ،بنابراین هر
شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است(منطبق با خواسته ها و شرایط خاص خود) از این رو می توان
ادعا کرد که نباید یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود داشته باشد .در رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت
حسابداران باید قبل از مرحله سیکل عمر محصول در مرحله برنامه ریزی برای تولید ،هزینه ها را بررسی کنند؛ بنابراین آنان
نقش کلیدی در مرحله برنامه ریزی برای تولید دارند اما در حال حاضر آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته می
شوند حسابداران هستند و معموال در پایان آنچه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش می کنند(مشایخ و
همکاران.)1313،


رونق بازار سرمایه

یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور ،بازار سرمایه است که ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و
ضعف آن می تواند نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد .توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی
کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند .مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن ،شفافیت اطالعات ،کشف قیمت ،ایجاد بازار رقابتی و
جمع آوری سرمایه ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی از جمله کارکردهای اساسی
بورس به شمار می روند و از جمله مزایای بورس می توان به رشد تولید ناخالص ملی ،مهار تورم ،کمک به رشد صنعتی کشور و
هدایت پس اندازهای سرگردان اشاره کرد(میرزاخانی1317،؛ مشایخ و همکاران)1313،؛ از اینرو جهت پیاده سازی اقتصاد
مقاومتی ،رونق بازار سرمایه و رفع مشکالت آن با غیردولتی کردن بازار و بکارگیری تجربیات کشورهای موفق در بازار می توان
در پیشبرد اقتصاد مقاومتی گام برداشت.
 .7چالش های حسابداری در اقتصاد مقاومتی
بنا به توضیحات ذکر شده ،حسابداران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چالش ها و مشکالت به شرح ذیل دارند:
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 پذیرش و همگرایی کامل با استانداردهای بین المللی IFRS

که باید شرایطی را در کشور فراهم کرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند اطالعات مالی شرکت های ایرانی را با سایر کشورها
مقایسه کنند که در راستای تحقق این امر باید به سمت استانداردهای بین المللی حرکت کرد(صالح آبادی1317،؛ مشایخ و
همکاران.)1313،
 استفاده از XBRL

از مهمترین مزیت های بهره گیری از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر می توان به افزایش شفافیت اطالعات ،قابلیت اتکا به
صورت های مالی ،دقت در داده های مالی ،کاهش هزینه های گزارشگری و نظارت و افزایش تصمیم گیری اثربخش اشاره نمود
که با حمایت حسابرسان و حسابداران می توان زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر را در تمامی بخش ها(مالیات ،بانک ها و ...
) پیاده سازی کرد(صالح آبادی1317،؛ مشایخ و همکاران.)1313،
 استفاده از معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد
بهتر است از معیار بازده فروش( )ROSجهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده شود در حالی که در شرکت های ما هنوز از معیار
بازگشت سرمایه( )ROIاستفاده می شود.
 نقش حسابداران در فعالیت های تجاری
حسابداران باید نقش فعال تری را در فعالیت های تجاری ایفا کنند و در اموری چون مدیریت هزینه ها  ،بودجه بندی و امور
دیگر حسابداری مدیریت ،بیشتر فعالیت کنند.
 کارایی و اثربخشی حسابداری
حسابداران باید تمرکز و توجه بیشتری روی وظایف حسابداری مدیریتی داشته باشند که این باعث موفقیت بلندمدت شرکت ها
می شود در حالی که اکنون حسابداران بیشتر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند(مشایخ و همکاران.)1313،
 .8راهکارهای پیشنهادی و اجرایی
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکالت مربوط به تحریم های بین المللی ،تولید داخلی از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار است .یکی از راه های بهبود تولید داخلی ،استفاده از ظرفیت های بورس اوراق بهادار است که ذیال برخی از
راهکارهای اجرایی توسعه بورس اوراق بهادار ذکر می گردد:






تقویت سیستم اطالع رسانی بورس به منظور ارائه اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اطالعات شرکت هایی که قرار
است وارد بورس شوند؛
کاهش نرخ سود بانکی جهت ارزانتر شدن منابع مالی و کاهش هزینه های مالی و افزایش سودآوری شرکت ها؛
بهبود اطالع رسانی رسانه های عمومی با هدف جمع آوری سرمایه های اندک افراد و سوق دادن این سرمایه ها به
سوی اهداف اقتصادی؛
گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار در شهرستان ها به منظور ترغیب ساکنانشان به سرمایه گذاری در بورس؛
ایجاد تنوع در ابزارهای مالی بورس جهت توزیع و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس؛
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ت هیه و تصویب قوانین و مقررات الزم به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات محرمانه ،انتشار اخبار نادرست
و...
کاهش تورم و ثبات ارزش پول کشور به منظور کاهش فعالیت های غیرمولد و سوق دادن سرمایه ها از فعالیت های
غیر مولد به بورس؛
تقویت وضع حسابداری و گزارشگری مالی شرکت ها برای افشای اطالعات اقالم مندرج در ترازنامه ،صورتحساب سود
و زیان و سایر گردش های مالی شرکت ها؛
تاکید بر همگرایی بازارهای پول و سرمایه به وسیله حمایت مالی بازار بانکی از سرمایه گذاران(مشایخ و
همکاران.)1313،

در ادامه به راهکارها و راهبردهایی مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک زندگی در سطح خرد پرداخته می
شود:



مدیریت مصرف و اصالح الگوی مصرف؛
مصرف کاالی داخلی.

 .1نتیجه گیری
اقتصاد مقاومتی مفهومی هوشمندانه است که در برابر افزایش تهدیدات و فشارهای اقتصادی بر ایران مطرح شد .یکی از اصول
اساسی در اقتصاد مقاومتی تبدیل تهدیدها به فرصت ها است .با توجه به این که فشار بر نظام مالی یکی از مهمترین این
تهدیدها است ،تقویت همه جانبه نظام مالی کشور می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را
تسهیل کن د .در این راستا در بند نهم ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تقویت همه جانبه نظام مالی کشور مدنظر قرار
گرفته است .اگرچه در این ابالغیه به طور خاص اشاره ای به حسابداری نشده است ،اما واضح است که حسابداری به عنوان یکی
از کلیدی ترین زیربخش های نظام مالی ،نقشی بی بدیل در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد .از آنجا که هدف
حسابداری ،تامین اطالعات برای تصمیم گیری اقتصادی است(البته می توان هدف حسابداری را چیز دیگری تعریف کرده و از
زیر بار مسوولیت شانه خالی کرد ،همانند حسابداران و حسابرسانی که در شرایط کنونی گواهی می دهند «صورتهای مالی از
همه جهات با اهمیت ،به نحو مطلوب تهیه شده است )».لذا باید با همکاری دولتمردان ،وزارت اقتصاد و مجلس برای اصالح
همه جانبه نظام مالی کشور(بند 3سیاست های ابالغی) و از میان برداشتن موانع موجود تالش نمود زیرا در غیر این صورت باید
به جرات اعالم کرد ارقام ترازنامه ها و صورت های سود و زیان برای تصمیم گیری گمراه کننده است .از آنجایی که حسابداری
محصول نیاز بشر است و وظیفه آن ارزیابی وقایع گذشته ،حال و پیش بینی آینده است؛ بنابراین باید متناسب با فرهنگ،
قانون ،شرع و مسائل اجتماعی و سیاسی و منطبق با محیط اقتصادی تعریف و اجرا شود.
 .02منابع
 .1ابراهیمی رومنجان ،مجتبی؛ زین الدینی میمند ،فاطمه؛ خراشادی ،محمد .)1313(.تعامل فرهنگ و حسابداری،
دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت.
 .7اکرمی ،رحمت اله؛ فعال قیومی ،علی ،قدیریان آرانی ،محمدحسین .)1311(.تبیین نقش حسابداری بخش عمومی در
تحقق اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ،سال  ،1شماره  ،12صص .11 – 23
 .3زرگر ،یعقوب .)1311( .شفافیت در بخش عمومی ،حسابرس ،ش  ،11صص .103 – 12
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